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EDITORIAL

Milí čtenáři,
Vítejte u třetího tentokrát letního vydání našeho školního časopisu. Jako
vždy se zde dozvíte mnoho nových
informací nejen o naší škole.
Co v tomto čísle najdete?
Tentokrát se vydáme na výlety do ciziny a upečeme si skvělé letní recepty.
To ale není vše! Podíváme se na naše
školní talenty, dozvíme se něco víc o
známé ostravské herečce a o našich
rodilcích. Je toho mnohem víc, neztrácejme tedy čas a pojďme na to.
Příjemné čtení vám přeje Barča
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ROZHOVOR
Jaký je váš nejoblíbenější předmět?
Rád se učím astronomii ve svém volném čase. Nejradši však mám asi dějepis. Vážně si myslím, že všechno je
zábava, ale záleží na tom, co se učíte
a kdo vás učí. Všechny předměty, které učím, mám rád: dějepis, přírodopis
i matematiku.

Rád maluju a
chodím po horách

Jaké máte koníčky?
Rád maluju, chodím po horách, anebo rád sportuju. Vlastně mám rád
všechno. Když mě někdo pozve,
abych s ním cokoliv podnikl, vždycky
mě to láká.

Na konec školního roku
jsme si pro vás připravili
rozhovor s rodilým mluvčím Bradym Landrym
z USA.

Co vás nejvíc naštve, když studenti dělají?
Když nedávají pozor učivu, které vysvětluju. Protože se musím potom
opakovat a vysvětlovat to učivo znova.

Autor: Valerie Becherová
Jak dlouho jste v ČR?
Už tomu budou tři a půl roku.
Umíte mluvit česky?
Česky moc neumím. Zatím jsem se
naučil hodně podstatných jmen a
pár čísel. Říkám tomu ‘Survival Czech’.
Co vás přivedlo k tomu se přestěhovat do Česka?
Vlastně jsem neměl žádný důvod.
Jenom jsem si řekl, že bych to mohl
zkusit. Po nějaké době jsem to začal
milovat.

Proč nosíte kraťasy v zimě a kalhoty v létě?
V zimě nosím kraťasy, protože vy
tady v Česku pořád topíte. A i kdyby mi bylo venku zima, tak uvnitř
se začnu potit, protože jsem zvyklý
na 17°C a vy tady v zimě máte okolo 23°C. Kalhoty v létě nosím proto,
protože mám v létě hodně schůzek
mimo školu a na ty musím vypadat
profesionálně.
Co plánujete na léto?
V létě se vrátím do Spojených států.
Budu pracovat jako svatební úředník
a pohřební úředník. Takže budu oddávat a pohřbívat lidi.
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ROZHOVOR

Miluji kačenu
s knedlíky
Přinášíme rozhovor
s rodilou mluvčí
Lesley-Anne Rumlerovou
ze Skotska
Autor: Barča Vaňková, Nikol Jurášová
Proč jste se přestěhovala do Česka?
Do Česka jsem se přestěhovala, protože můj manžel je Čech.
Která země je pro vás zajímavější,
vaše rodná nebo Česko?
Zajímavější je pro mě asi spíš Česko,
protože se o něm dozvídám a učím
nové věci a o Skotsku vím vše.
Rozumíte česky?
Ano, rozumím téměr všemu, ale je
pro mě těžší mluvit.
Co si myslíte o Česku?
Miluji české lidi.
A co ponožky v sandálích?
To je katastrofa.
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Jaké české jídlo máte nejradši?
Opravdu mi chutná kačena s knedlíky.
Co děláte ve svém volném čase?
Já nemám volný čas, protože mám
dceru a věnuji se ji. Když jste mamka,
nemáte moc volného času.
Co budete dělat o prázdninách?
Budu na své zahradě, a pak si lehnu
do bazénu a budu relaxovat se sklenicí vína.
Půjdete na Colours?
Ne nepůjdu, protože můj manžel
dělá jiné koncerty, a tak půjdu na ně.
Jaká je vaše nejoblíbenější třída?
(po dlouhém rozmýšleni) Moje oblíbená třída jsou prvňáci, protože jsou
hrozně roztomilí.

FEJETON

Příběhy ze školních lavic
Paní učitelka Petra Lexová si pro nás připravila
fejeton s názvem: KŘEČEK NA ŽAMPIÓNECH.
Ústní lidová slovesnost
kvete také v digitálním
věku! Jsme zkrátka lidé
a potřebujeme STORY.
Historky vymykající
se všednosti patrně
dávají
našim
životům
hlubší
smysl.
A je
celkem
jedno, jestli
jsou pravdivé či nepravdivé. Hlavně že jsou a že se jim věří.
Pouze s touto teorií jsem ochotna
uznat právo na život kolujícím
příběhům s mou osobou v hlavní
roli. A ani mi nevadí, že popírají
principy logiky. V jednom z nich
například na ozdravných pobytech
v noci otevírám spícím dětem oči
a svítím do nich baterkou!
I mě samotnou příběh zaujal a
připouštím, že je mnohem zajímavější než realita. Realita: Během
ozdravných pobytů žáků 1. stupně,

kdy vykonávám funkci
nočního dozoru, používám baterku, abych
si touto osvětlovala
prostor pod nohama (vlastními) a
nedošlo k mému
pádu (na zem) z
důvodu fyzických objektů
(kufrů, bot,
oblečení, hraček…) umístěných (neuklizených) na podlaze.
Ne všechna vypravování jsou
naštěstí laděna hororově. Mívám
však problémy s identifikací žánrů.
„Paní učitelko, vy prý jíte křečky!“
(Pozn.: Jednou jsem v Peru ochutnala morče, které se tam jí asi
tak jako u nás králík.) V každém
případě tímto přímým obviněním
by mohla začínat jak fantasy, tak
groteska. Nebo fraška. Jsou to ale
pouhé spekulace, protože pokračování podobných příběhů nikdy
neznám.
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PSYCHOKOUTEK

Jsem tu pro vás

naopak v tu chvíli je to známka velké
síly.
Chci tedy všechny, kteří by si rádi o
něčem promluvili, podpořit v tom,
aby na to nezůstávali sami. Jsem tu
pro vás.
Čím si děláte radost?
Těch věcí je spousta. Snažím se najít
v každém dni i nějakou maličkost,
která mě potěší. Hudba, hezký film,
procházka (teď, když už svítí sluníčko
je hodně příjemné, když se ze školy
projdu pěšky), ale i dobré jídlo, třeba
sushi, tomu nikdy neodolám.

Představujeme vám
školní psycholožku
Lucii Svobodovou.
Co vás baví?
Baví mě moje práce, procházky přírodou, jóga, kreslení, čtení knih a trávení času s rodinou a přáteli.
S čím se na Vás mohou naši žáci
obrátit?
Žáci se na mě mohou obrátit kdykoliv, když se z nějakého důvodu necítí dobře. Jsou dlouhodobě smutní,
mají z něčeho obavy nebo strach,
nedaří se jim ve škole nebo doma.
Věřím, že sdílená starost je poloviční,
stejně jako sdílená radost je dvojnásobná. Není ostuda říct si o pomoc,
6

Jak by měl člověk pečovat o své
duševní zdraví?
V podstatě stejně, jako když chceme zůstat celkově zdraví, protože
tělo a psychika (tedy to, co nám běží
hlavou, jak se přes den cítíme) spolu souvisí. Důležité je tedy se o sebe
starat jako o celek. Dobře jíst, udělat
si čas na pohyb, chodit včas spát a
věnovat se něčemu, co mi dobije baterky v době, kdy se cítím unavený.

Mini dotazník
Oblíbená barva:
Fialová
Nejoblíbenější pohádka:
S čerty nejsou žerty
Nejoblíbenější kniha:
Čtu ráda a hodně, z knih, které by
mohly zaujmout i naše žáky, se mi
moc líbí Příběhy pro malé rebelky I. a
II. o slavných ženách, které jsou navíc

PSYCHOKOUTEK
doplněné krásnými obrázky.
Oblíbené místo v České republice:
Kromě Ostravy je to Příbor, rodiště slavného psychologa Sigmunda
Freuda, je tam moc krásně a vracím
se tam skoro každý rok.
Oblíbené místo v zahraničí:
Sicílie Jak dlouho už hraješ fotba

Kancelář školního
psychologa
Kde najdete školní psycholožku?
V přízemí na konci chodby vpravo,
uvidíte tři schůdky nahoru (bývalý
byt školníka.
Jak ji kontaktovat?
Napište mail na svobodova@zs-ostrcil.cz a domluvte si termín setkání
nebo se stavte o velké přestávce.
Kdy?
V pondělí, středu a pátky lichého
týdne (Co je liché číslo? 1, 3, 5, 7, 9…)

Rychlá pomoc při strachu a
úzkosti? Vyzkoušejte krabicové
dýchání.
Z ničeho nic se objeví – strach.
Začne ti rychle bušit srdce, špatně se ti polyká, potí se ti dlaně,
třesou ruce, možná je ti zle od
žaludku a dech máš najednou
rychlejší. Pokud si někdy takový
stav zažil, ať už před zkoušením,
testem nebo se třeba objevil jen
tak nečekaně, tak nejspíš víš, že
to není nic příjemného.
Když zažíváme strach a úzkost,
dýcháme najednou rychleji.
První pomocí je tedy zklidnit
náš dech – vyzkoušej krabicové
dýchání.
5 vteřin nádech –
5 vteřin zadrž dech –
5 vteřin výdech –
5 vteřin zadrž dech –
vše opakuj min. 3x, a tak dlouho,
než se ti uleví a věř mi, že úleva
přijde velice brzy a ty se budeš
cítit lépe.
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TALENTY

Máme talent
Barbora Vaňková
Jmenuji se Barča Vaňková a závodně lyžuji od svých pěti let.
Začátky byly těžké, ale nedala
jsem se a jsem za to moc ráda,
protože mě to stále baví.
Nejlepší na tom bylo, že jsem si
našla plno nových kamarádů, se
kterými lyžuji a bavím se doteď.
Na ledovce odjíždíme v průběhu října i dřív a sezónu končíme v březnu. Závodíme téměř
každý víkend a někdy i přes
týden. Máme tréninky většinou
obden, a když se blíží závody o
víkendu, ráno ve čtvrtek už odjíždíme ať si projedeme kopec a
trénujeme po celou dobu. Lyže
mě stále moc baví a zatím s tím
nemám v plánu končit.
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Nelly Ellen
Postředníková
Autor: Valérie Becherová
Jak dlouho už hraješ fotbal?
Fotbal už hraju 4 roky. Začínala jsem
v osmi.
Za jaký tým hraješ?
FC Heřmanice
Co tě k fotbalu přivedlo?
Moje sestra a bratr. Ještě před tím
než jsem začínala hrát fotbal, už ho
hráli nějakou dobu. Ale to je hodně
dávno a oni už ho nehrajou a já jsem
u toho už zůstala.
Máte už za sebou nějaký zajímavý
výsledek?
Vyhráli jsme 2. místo v zimní lize.
Baví tě hrát za váš tým?
Ano, sice hraju převážně s klukama,
kteří jsou někdy dost drsní, ale neodradilo mě to, protože fotbal mě
opravdu baví.

TALENTY

Máme talent

Eliška Lehnertová
Autor: Valérie Becherová
Co je to závěsná akrobacie?
Je to sport, kde se zavěšujeme za
lana, která visí ze stěny a drží na karabině

Přeješ si aby to byla tvoje životní
práce?
Jako kroužek mě to baví, ale nedokážu si představit to dělat jako práci.

Jak dlouho už děláš závěsnou
akrobacii?
Zatím pět měsíců.

Máš nějaké plány na léto?
Půjdu na tábor, který se právě věnuje
závěsné akrobacii.

Co tě k tomu přivedlo?
Viděla jsme vystoupení na festivalu
Umcircum a zalíbilo se mi to natolik,
že jsem to chtěla vyzkoušet.

Můžeme vidět nějaké tvoje vystoupení v Ostravě?
Zatím ne, ale možná už příští rok.

Jaké máš dosavadní úspěchy?
Zatím ještě žádné, protože jsem nastoupila jen před pěti měsíci. Myslím
si však, že mi to jde (smích).
Máš nějaké další koníčky?
Hraju na klavír a chodím na balet.

Slyšeli jsme, že odcházíš na jinou
školu, je to pravda?
Ano, půjdu na Otrichtorovo gymnázium..
Celá redakce Ti přeje, ať se daří.
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TIPY NA VÝLET

Hory v Gruzii jsou kouzelné

park s krásnou promenádou.
Nachází se zde i eukalyptový
park, kde si můžeme poslechnout hudbu od známých hudebních skladatelů a zpěváků. Nad
městem Batumi vede lanovka s
krásným výhledem.
Autor: Nicol Jurášová
V Gruzii jsem už celkem byla
třikrát. Je tam hezká příroda a
hodně zeleně. A hory jsou kouzelné.
Hlavní město je Tbilisi. Já jsem
byla v druhém největších městě
Gruzie v Batumi. Leží na pobřeží
Černého moře. Podél moře je
10

Pro mě byl zajímavý černý,
magnetický písek na pobřeží.
Lidé se zasypávali, protože je
léčivý. V Gruzii je hodně volně
pobíhajících psů a na vesnicích
můžeme potkat na cestě i krávy.
Určitě bych tuto zemi doporučila všem navštívit. Ráda se tam
znovu podívám.

ROZHOVOR

Je důležité,
aby se děti
uměly vyjádřit

V exkluzivním rozhovoru pro náš školní časopis vám
představujeme známou ostravskou herečku Ladu
Bělaškovou. Lada jde z role do role, moderuje koncerty, zpívá a v neposlední řadě učí na naší škole
dramatický kroužek.
Autor: Kateřina Svobodová
Co Vás přivedlo k herectví?
Já jsem začínala tak jako tady spousta mých žaček. Bavilo mě zpívat,
tančit, hrát na klavír a bavilo mě to
natolik, že jsem časem zjistila, když
jsem navštěvovala ZUŠ, že existuje
dramatický obor, že existuje konzervatoř, že se to dá studovat, a že

ze mě pak může být herečka. Takže
ta touha a chuť se ještě znásobily, a
tak jsem zkusila přijímačky a dostala
jsem se na konzervatoř, vystudovala
herectví, a pak už to všechno pokračovalo, jak mělo.
Jak dlouho už hrajete a kde všude
už jste si zahrála?
Zrovna nedávno jsem to počítala.
V angažmá jsem již 18 let, ale na11

ROZHOVOR
stoupila jsem tam už v průběhu konzervatoře. Od druhého ročníku hraji,
hostuji, takže v divadle jsem už dvacátým rokem. Jsem v angažmá NDM,
také často spolupracuji nebo hostuji
v divadle Mír s Třemi tygry. V Národním divadle jsem hostovala v baletu,
v muzikálu, několikrát např. ve hře
Kiss me Kate na motivy Shakespeare
Zkrocení zlé ženy, nebo jsem jezdila
do Prahy do Hybernie.
Chtěla jste hrát v divadle už jako
malá holka?
Ano, chtěla, a rodiče to mohou potvrdit.
Která hra Vás ve Vaší kariéře nejvíc bavila?
Byly to takové osudové role, a zároveň srdcovky, jak se tomu říká. Mám
jich několik, určitě to byla Líza Dolittle v Pygmalionu, Lady Macbeth
v Shakespearově dramatu, jehož název se nesmí říkat nahlas a Kiss me
Kate. To jsou tři stěžejní role, které mi
hned padnou na mysl.
Bylo a je pro Vás těžké vystupovat
před lidmi?
Jsem hrozně velká trémistka, i když
to na mě prý často nejde poznat.
Zrovna nedávno jsem byla jako host
na koncertě v Míru Igora Orozoviče
a zpívala jsem s ním a jeho kapelou.
Ano, někdy jsem až hysterická, jsem
hodně nervózní a mívám často trému. Když moderuji, zpívám, mám
velkou roli a mám velkou zodpovědnost, mívám stále trému, a dokonce
starší kolegové mi potvrzují, že s vě12

kem je to čím dál horší.
Doporučila byste toto povolání
dětem?
To je těžká otázka. Ale asi ano, pokud
je to baví a cítí lásku k tomu umění,
k divadlu, ke zpěvu, tak určitě ano,
protože si myslím, že díky tomu budou třeba i šťastnější, než kdyby to
v sobě potlačovali a šli dělat něco, co

ROZHOVOR
kamion, a právě díky té profesi si
toho i člověk spoustu vyzkouší.
Je těžké se prosadit v této branži?
Já myslím, že ano. Dnes je docela
hodně škol, kde se učí herectví a
naše země není až tak velká a herců
je hodně, i když máme dost divadel.
Človek musí něco umět, ale zároveň
musí mít i štěstí. Kladou se tady i další
nároky, jak třeba člověk vypadá atd.

„Myslím, že je těžké se
prosadit v této branži,
ale pokud cítí lásku k divadlu, ke zpěvu a byli by
šťastnější, tak to určitě
doporučuji.“
Chtěla byste si zahrát v nějakém
filmu?
Nedávno jste měli možnost vidět
premiéru filmu Jackpot, kde jsem
možnost si zahrát malou roličku. Určitě bych byla ráda, kdyby to pokračovalo a měla bych větší a větší role
ve filmech. Natáčení je zase další
obor, je to jiné než divadlo, ale moc
mě to baví a ráda bych měla další
zkušenosti ve filmu.
je až tak nebaví.
Kdybyste nebyla herečka, co jiného byste dělala?
Mě baví spoustu věcí, mám ráda bylinky a biokosmetiku, mě v podstatě
baví cokoliv. Kdysi jsem chtěla i řídit

Jakou roli hrajete nejraději? Komickou nebo tragickou?
Je hodně těžké rozesmát diváky.
Ono se to řekne jednoduše, ale je
to složité, kór, když je kolem covid
a válka atd. Mám ráda, když je od
diváků odezva, když se smějí a uvolní se v divadle. Ale musím říct, že je
13

ROZHOVOR
zároveň pro mne terapií, když hraji
nějakou vážnou roli. Když má člověk
vlastní trápení, v divadle na to zapomene a vydá další emoce. Mám ráda,
když se diváci smějí, ale zároveň jsem
i dramatická herečka.
Co na Vaše povolání říká rodina?
Zprvu byli asi dost překvapeni, nechápali, protože my v rodině žádné
herce nemáme, muzikanty ano, děda
hrál na saxofon, amatérské sklony
tam byly, ale nemáme žádné profesionály. Taťka je voják, mamka učitelka,
ségra taky voják, takže jsem se trošku
trhla, ale je pravda, že mě maximálně
podporují a vždycky mě podporovali. Stále chodí na představení a jsem
ráda, že se jim to líbí.
Co byste ráda předala dětem
v tomto kroužku?
Nad tím jsem hodně přemýšlela,
když jsem s tím začala. Je to moje
první zkušenost. Je důležité, aby se
uměly vyjádřit, aby uměly mluvit,
aby se nebály přihlásit a říct srozumitelně a jasně, co chtějí. Pokud možno,
aby neměly žádné řečové vady, které
by je mohly později ovlivňovat, abychom si hráli a smáli, aby to zároveň
byla pro ně terapie, abychom uměli
ovládat své tělo, to je takový základ
ať už budou herci nebo nebudou.
Lze poznat už v tomto věku, jestli
mají děti herecké nadání?
To právě teď zkoumám a musím říct,
že určitě to nejde poznat hned napoprvé. Čím víc času s těmi dětmi trávím, tak objevuji, že jsou úplně jiní,
14

ROZHOVOR
než se na první pohled zdají. Samozřejmě i první dojem svoje udělá. Jsem moc překvapená, jak jsou
dnešní děti daleko, jak jsou chytré,
jak mají rozvinutou fantazii, rozum,
takže mě překvapují čím dál víc a
jsem ráda, že jsme se potkali.

„Je důležité, aby se děti
uměly vyjádřit, aby uměly mluvit a říct srozumitelně a jasně, co chtějí.“
Na jakou Vaši hru byste nás dnes
pozvala?
Nejlépe na všechny, na Češky krásné, Češky mé, Osm žen, Habaďůru,
Donaha, pozvala bych vás na každou.
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REPORTÁŽ

Historický den
Soutěž o nejlepší
historický kostým a představení Cestování časem
proběhla na naší škole
29. dubna.
Autor: Barča Vaňková, Nicol
Jurášová, Tim Karky
Hodnotily se kostýmy, nápady,
fantazii a kreativitě se rozhodně
meze nekladly.
Děti vypadaly jako pravěcí lidé,
princové a princezny, indiáni či
indiánky nebo také jako rytíři či
řectí bohové.
Nejvíce se nám líbila třída 1.E1,
která přípravy rozhodně nepodcenila a představila nám historické postavy jako Johanku z Arku,
Marii Terezii, královnu Viktorii a
plno dalších významných postav.
Potkali jsme také několik Albertů
Einsteinů, řeckých bohyň a bohů,
lidových žen či postav z první
republiky.
Všem, kteří se zúčastnili, gratulujeme a doufáme, že příště se ani
druhý stupeň nenechá zahanbit
a předvede nám i jejich nápadité
kreativní výtvory.
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REPORTÁŽ

Jsme to, co
jíme?
Autor: Sofie Vrublová
Dne 21. dubna se třída 8.A vydala
do výukového areálu v Bělském
lese na Den Země. Hlavním
tématem bylo “Jsme to, co jíme?”.
Na této akci se žáci mohli účastnit razítkové soutěže o sladký
popcorn. Jedinou podmíkou bylo
nasbírat 10 razítek na různých
stanovištích, kde byly enviromentální soutěže, ekodílny, prezentace škol a organizací zabývajících
se enviromentálním vzděláváním. Akce byla velice vydařená a
všem se moc líbila.
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TIPY NA VÝLET

Rozhledna Vartovna

Autor: Nicol Jurášová
Rozhledna Vartovna se nachází
na Senince ve zlínském kraji.
Vydala jsem se tam o jarních
prázdninách autem s rodinou
a trvalo to zhruba hodinu a půl
z Ostravy. Počasí bylo hezké, svítilo sluníčko, ale pak nám začalo
dokonce sněžit. Za rozhlednu se
musí platit jen v létě, ale nestojí
to moc, vstupné pro děti je 10kč
a pro dospělé 20kč.
Rozhledna se stavěla z oceli
v roce 2009 a měří 37 metrů.
Museli jsme vystoupat po 213
schodech, ale netrvalo to dlouho, jen necelé 3 minuty. Na rozhledně bylo pěkně, viděli jsme
celé Beskydy. Chodí tam hodně
turistů, určitě se tam taky vydejte, stojí to za to.
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Na Rychlebské
chtít vracet

Autor: Kateřina Svobodová
Aktivně založení lidé, kteří mají
rádi kontakt s přírodou, zatopenými lomy, borovicovými lesy
a krásnými skalami, si okamžitě
zamilují oblast Rychlebských
stezek. Jedná se o ucelenou
síť trailů speciálně upravených
pro zábavnou jízdu na horském
kole.
Základna v Černé vodě disponuje vším, co správný cyklista
potřebuje - kempem, občerstvením, sprchami, půjčovnou
bajků, bajk školou i školkou aj.
Není žádná ostuda se ze začátku trochu připravit a potrénovat na místním tréningovém
pumptracku. Poté již můžete
vyrazit na opravdové stezky.

CYKLOTOULKY

stezky se budete
každý rok

Cestu si můžete spestřit návštěvou zřízeniny Kaltenštejn, a pak
hurá do kopce.
V nabídce je celá řada tracků od
stezek pro děti a začátečníky až
po ostřílené bajkery. Namátkově
vybírám například Superflow
5 (obtížnost fialová), Jestřáb
(obtížnost červená - vidíte černo
před očima), Podél Černého potoka (i já jsem zvládla), Velbloud,

Vidnavský okruh nebo trail Lesů
ČR.
Na každé ze stezek zažijete
adrenalin a jakýkoliv náročný
part stezky se dá objet a vyhnout se mu, pokud se na to
necítíte. Se závěrem sezóny se
každý rok těším na tu další.
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RECEPTY

Letní recept
Kamči Vavříčkové
Ledový melounový koktejl
Nebudeme potřebovat žádný
cukr ani sladidla. Budeme potřebovat nadrcený led, samotný
meloun, okurku nakrájenou na
plátky a šťávu z citrónu. Začneme tím, že si nakrájíme meloun
na malé kousky a okurky na plátky, poté nadrtíme led a dáme ho
do misky, přilijeme přebytečnou
vodu z melounu a vše naskládáme do misky či sklenky, zakápneme citronem. A koktejl je
na světě.
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Zápisky ze
Autor: Petra Lexová
Popůlnoční loučení na Nádražní
ulici a kvapem přes Německo
(Prší.), další zastávka na benzince (Kdo nechal na WC tu
peněženku?!!!), Nizozemí (Prší.) a
Belgii (Prší ještě více.), poslední
zastávka na benzince (Nekupujte si jenom ty čipsy!) a konečně Francie (Prší méně.). První
zastavení: Oxford, nalodění se
(kachny, veslaři a další zajímavosti vod a břehů Temže), vylodění se, pěší turistika slavným

REPO

RTÁŽ

Skotska
univerzitním městem (studenti
v talárech, impozantní Christ
Church College /Ticho, jsou
zkoušky!/, čítárna, knihovna) a
nakupování (Konečně!). Vstup
na skotské území, obyvatelstvo
působí přátelsky. Improvizace
ranní hygieny (Paní učitelko, já
nemám pas!) Den pátý: snídaně (dnes např. toast) a pak
Highlands. Den šestý: Do školy
jsme šli mimořádně pěšky. Fakt
ale je, že jsme cestou viděli i
zajímavé věci (například college,
která se stala předlohou pro

školu z Bradavic). Po vyučování
jsme hlasovali, kam odpoledne
půjdeme utratit další peníze.
Možnosti byly:
a) Primark
b) Nákupní centrum
c) Primark a nákupní centrum.
Většina byla pro Primark a
nákupní centrum (takže naše
zavazadla opět trochu ztěžkla).
Nakonec jsme jeli double deckerem na Harryho Pottera (do
filmových studií, kde se filmy o
něm natáčely). Bylo to… No…
Naprosto úžasné!!! Asi všichni
byli očarováni atmosférou filmových kulis, rekvizit a triků, ani
by nebylo divné, kdyby někdo u
toho i brečel (jak byl dojat).
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Na co se nejvíc těšíš
o prázdninách?
Štěpánka z 7.B:
Paní zástupkyně Hanka a Míša:
Na jezero Balaton, kde budu hrát golf,
Už se nemůžeme dočkat, že se konečně
na tábor a na výlet do Španělska.
pořádně vyspíme, že nachodíme spoustu
P. učitelka Marcelka:
kilometrů a přečteme si hodně knížek.
Už se nemůžu dočkat pohody, sluníčka, moře, a hlavně
Vanda z družiny:
se těším na čas strávený s roTěším se na čas strávený s přáteli u ohně s kydinou.
tarou a zpěvem..
P. učitel Dalibor:
Na ticho, klid, pohodu a relax.
Dominik z 7.B:
Na nový X-box, na kterém
budu celé prázdniny.

P. učitel Jirka:
Těším se na volný čas a vypnutý budík, ten mi bude
nejméně chybět. Plánuji strávit čas s rodinou a když
bude volný den, chci vyrazit k vodě s knížkou.
Dovolenou zatím neplánuji.

Miss Liana:
Děti z 5.A:
Moc se těšíme na výlety, tábory, koupání Na čas strávený
s mojí rodinou.
v moři, na čas strávený s kamarády.
Jakub z 7.B:
A netěšíme se na to, že nám bude smutno
Těším se na dovo- po škole.
Holky a kluci z 8.E:
lenou v Čechách.
Těšíme se na pláže, dlouhé spaní a
P. učitelka Petra:
volný čas.
Na spaní pod hvězdami, na bzukot
P. učitelka Gabka:
včel, na čeření vody v rybníku, na huTěším se až si sednu na zahradu, otevřu si
kot splavu, na brzké svítání, na rosu
perfektní knihu a budu relaxovat. A také
v trávě, na borůvkové koláče, na lesní
na to, až vejdu do své nové kuchyně.
vůni, na zvuk kytary, na chuť špekáčku,
na šumění stromů, na ježka pod oknem,
na dobývání hradů. A na to, že čas bude Míša z 7.B:
Moc a moc se těším na chatu s kámoškama.
plynout velmi, velmi pomalu.
Děti z 2.A:
P. asistenka Jarka:
Těšíme se na čas strávený s mamkou
Na volno, a že si všechno užiju s rodinou. a taťkou, na kreativní tábory. Jediné,
co nám bude chybět, je škola a naše
paní učitelka.
Vojta z 7.B:
Na Chorvatsko.
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